
 

 
 

 

 

 
 
Dag allemaal, 
 
 

Wat een prachtige zomer! Veel zonneschijn en tropische temperaturen. 

Hopelijk genieten jullie allemaal van de laatste vakantiedagen. De 

afgelopen week is het team alweer druk in de weer geweest om alles in 

orde te maken voor het nieuwe schooljaar. Het hele team is compleet en 

we hebben er zin in! Maandagochtend wordt een gezellige ochtend. Omdat 

we elkaar zo lang niet hebben gesproken en u als ouders/verzorgers elkaar 

wellicht ook heeft gemist, is er een heuse koffiecorner ingericht . Vanaf 

8:30 staat de koffie/thee klaar... 

De grootste verandering is het continurooster. Alle kinderen blijven de hele 

schooldag op school en de school gaat om 14:45 uit (op woensdag om 

12:45 uur). Denkt u er dus aan om de kinderen een voldoende eten/drinken 

mee te geven?  

De schooltijden zijn als volgt:  

Maandag/dinsdag/donderdag/vrijdag: 8:45-14:45 uur 

Woensdag:      8:45-12:45 uur 

 

Een nieuw schooljaar 

 

Bij een nieuw schooljaar horen ook een nieuwe jaarplanner en een 

nieuwe schoolgids. Deze ontvangt u beide deze week. Hierin kunt u 

allerhande praktische zaken vinden, zoals onder andere het 

vakantierooster. Maandag start juf Caroline weer met de gymlessen             

(behalve die van groep 1-2). Zorgt u ervoor dat alle kinderen weer hun 

gymkleding en passende schoenen (wat groeien die voetjes toch snel) 

mee hebben? Alvast bedankt! 

 

 

 26 augustus 2022 



 

Wegwerkzaamheden 

 

In de week van maandag 29 augustus t/m vrijdag 2 september, dus 

onze eerste schoolweek, is de weg ter hoogte van Driehuizen 4 tot aan 

het bebouwde kombord, volledig afgesloten voor al het verkeer. Dat 

betekent dat kinderen uit Grootschermer deze week om moeten 

rijden/fietsen om op school te komen.  

 

Informatieavond en Jaarvergadering 

 

Bij de start van het nieuwe schooljaar organiseren de teamleden ieder 

jaar de informatieavond op maandag 5 september, met name voor 

ouders/verzorgers van een kind in een nieuwe combinatiegroep. Daarnaast 

vind de informatieavond plaats voor ouders/verzorgers van kinderen in 

groep 8, gericht op de procedure rondom de advisering VO en 

schoolkeuze. Daar moet u natuurlijk bij zijn!  

19:00-19:45 uur: groep 1-2, groep 5(-6) en groep 7(-8) 

19:45-20:30 uur: groep 3(-4) en groep 8 

Daarnaast organiseert de ouderraad op maandag 26 september de 

Jaarvergadering waar allerhande zaken rondom school worden 

besproken en ook de MR, de SVO en Tita Kinderopvang hun 

jaarverslag presenteren. Een belangrijke avond dus om alvast te noteren! 

 

 

Belangrijke data  

 
29 augustus   eerste schooldag, start continurooster 

5 september   informatieavond ouders/verzorgers groep 1-2, 

groep 3, groep 5 en groep 7. Informatieavond schoolkeuze en –advies 

groep 8. 

5 september   start thema Mode en Kleding alle groepen 

9 september   start muzieklessen Artiance alle groepen 

12 september   OR vergadering 

13 september   NIO en PMT-K groep 8 

20 september   MR vergadering 

20-21 september  Edith afwezig i.v.m. Directieoverleg 2-daagse 



 

26 september   Jaarvergadering 

27 en 29 september  Lesobservaties OBD spelling groepen 3-8 

28 september   Start actie Kinderpostzegels 

3 oktober   Start thema GiGaGroen 

5 oktober   Start Kinderboekenweek 

5 oktober   Dag van de Leerkracht 

7 oktober   Kermisspelletjes-middag en aansluitend 

Kinderplaybackshow in De Vriendschap 

12 oktober   Voorleesochtend  peuters en groep 1-2 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


